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 یباالدستدر پرتو اسناد  ستهیشا کار لیتحل
 رانیا یاسالم یجمهوردر 

 

 *1اشکبوسمزه و ح 1زاده بیحب توکل

 

 رانیا( تهران، السالم هیعلدانشگاه امام صادق ) اریاستادـ 1
 رانیا( تهران، السالم هیعلدانشگاه امام صادق ) یعمومارشد حقوق  کارشناسـ 1

 

 5/2/1932: رشیپذ  22/12/1931: افتیدر

 دهیچک
از طرح آن در  دهه کیاز  شیب یانسان کرامتبر  هیتکبا  کهاست  یدیجدعنوان  ستهیشا کار

با  رانیا یاسالم یجمهور یحقوقنظام  بهمفهوم  نیارسوخ  .گذرد ینم کار الملل نیبعرصه 
طرح در م یها نامه مقاولهاز  یبرخ بهو الحاق  کار یالملل نیبدر سازمان  رانیا تیعضوتوجه به 

نظام  ارکاناز  یکی به عنوانانسان  یواالو ارزش  کرامتبر  دیتأک، و سو کیاز  نهیزم نیا
مفهوم در نظام حقوق  نیا لیتحلاست  دهیگردموجب  ،گرید یسواز  رانیا یاسالم یجمهور

با توجه  نیهمچن. دینماجلوه  یضرورالزم و  اسالم، نیدآن در  یبسترهابا توجه به  یداخل
 آن است یدر پمقاله  نیااو،  یانسان کرامتغرب و اسالم نسبت به انسان و  دگاهیدوت به تفا

در قانون  ها مؤلفه نیا یبررس بهآن،  لیذمطرح در  یها مؤلفهمفهوم و  نیا نییتبتا ضمن 
، کشور یحقوقدر نظام  یباالدست یهنجارهاقواعد و  به عنواننظام  یکل یها استیسو  یاساس

 کار که یامور، که استمقاله آن  نیابر  حاکم فرض شیپ بپردازد. مذکور گاهدیدبا توجه به 
 یجمهورنظام  یاسالم تیماهبا توجه به  مذکور، در اسناد هاست آنتحقق  یپ در ستهیشا

و جامع در همه امور و  کامل ینید به عنواناسالم  نیدامور در  نیاو تحقق  رانیا یاسالم
 شده است. یمتجل یمطلوب نحوانسان، به  امتکربر  یمبتنو  یبشر یها عرصه

، یاساس، قانون یانسان کرامت، ستهیشا کار یها مؤلفه، ستهیشا کار :ها دواژهیکل
 نظام. یکل یها استیس
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 مقدمه
 در( ILO) کار یالملل ینب سازمان یبتصو با یرفراگ هدف یک به عنوان (1)یستهشا کار

 قرار یدتأک مورد آن، اصول یترعا و ،یعرفمسازمان  ینا یاعضا به ،یالدیم 1333 سال

 ،مذکور سازمان یاعضا از یکی به عنوان یزن یرانا یاسالم یجمهوردولت  .است گرفته
 یببه تصوو  نموده خود لحاظ یداخلحقوق  در را یستهشا کار یراهبردهاموظف است 

ازجمله توجه به  اسالم ینددر  مذکور بر مقوله یدبه تأکبا توجه  یزن یگرد یسوبرساند. از 
همچون قانون  یداخل یحقوقدر نظام  یباالدستامر در اسناد  یناو تبلور  یانسان کرامت

، یرانا یاسالم یجمهورنظام  یاسالم یتماهنظام، با توجه به  یکل های یاستسو  یاساس
و  یمفهوماز جهت  یکینمود؛  یلتحلو  یینتب دو منظررا از  مذکورمقوله  توان یم

آن در  یلتحلو  یبررساز جهت  یگردآن، و  یها مؤلفه یبررسو  یستهشا ارک یاصطالح
قانون  دوماصل « 6»بند ؛ براساس آنکهنظام. مختصر  یکل های یاستسو  یاساسپرتو قانون 

از  یکی، «او در برابر خدا  با مسئولیت  توام  و آزادی  انسان  واالی  و ارزش  کرامت»، یاساس
 یستهشا کارموضوع در  ینتر مهم که یامر. است یاسالم یجمهور نظام های یهپاو  ارکان

 کار یلتحل ینبنابرا .باشند یممهم  یناتحقق  یدر پ یزنآن  یها مؤلفهمحسوب شده و 
مقوله در اسناد  ینا یبسترها یجستجومهم و  یناآن با توجه به  یها مؤلفهو  یستهشا

، کشور یحقوقو هنجارها در نظام  ینقوان مراتب سلسلهدر  ها آن یگاهجابا توجه به  مذکور
 .شود یمبدان پرداخته  رو یشپدر مقاله  کهاست  یضرور

 یستهشا کار یمفهوم یینتبـ 1

 یستهشا کار یفتعر .1ـ1
به وارد شده و  کار حقوق المللی ینب یاتادبدر  یراًاخ کهاست  یمیمفاهاز  یستهشا کار
مفهوم را  ینا توان یم ینهمچن. شده استخته شنا یدارپاتوسعه  یاصلاز ابعاد  یکی عنوان

 یاقتصادلحاظ  خوب و سودمند از کارحفظ و  یابیدستجهت  افراد یبرا یفرصت به عنوان
در . (Somavia, 1999: 3) کرد یفتعرانسان  کرامتو  یتامن، یبرابر، یآزاد یطشرادر 

 :اند اشارهابعاد قابل  یبرخ فیتعر نیا
 ،اند آنخواهان  که یکارو حفظ  فتنیاافراد در  ییتوانا (الف
 بدون وجود اجبار، کارانجام  (ب
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 ،کاردر  یضتبعبدون  یکسان ییها فرصتوجود  (ج
از  ،یبازنشستگ ینهزمدر  یمال ینتأمو  یسالمتاز جهت حفظ  کاردر  یتامناحساس  (د

 ،یشغلحوادث و  یکارافتادگ
 یینتع یبرا گیری یمتصمدر  مشارکت یقطرشاغالن از  یانسان کرامتحفظ شأن و  (  ه
 (.14: 1933، یهرند) خود یکار یطشرا

 یستهشا کار یها مؤلفه .2ـ1
 یامرمقوله  ینادر  مطرح یها مؤلفه یبررسو  یلتحل، یستهشا کارمفهوم  یینتب کناردر 

 ها مؤلفه این. نماید میجلوه  معنی بیخود اساساً  های مؤلفهبدون  شایسته کار چراکه؛ ضروریست
 .(ILO, 2012 :6) اجتماعی گفتگویو  حمایت، اشتغال مولد، کار بنیادیناز: حقوق  اند رتعبا

(2)کار یادینبنحقوق  .1ـ2ـ1
 

حقوق است.  یاساسو  یادینبنحقوق  یدارا، یذات کرامتاز  یبرخوردارانسان با 
ط ، چه مرتبگوید یم ه سخنجامع از یعضو به عنوانانسان  یک یهاولاز حقوق  که یادینبن

است و  یاساسو  یاتیح یامرفرد باشد،  یاجتماعو چه مرتبط با حقوق  یفرد حقوقبا 
 .(151: 1934، مؤتمنی ییطباطبا) شود یم عدالتی یباو از  ییرهاموجب 

در  کهاست  یاوصافو  ها یتکم، ها یتماهاز  یا مجموعه کار یادینبنحقوق منظور از 
 یجهنتحقوق بشر و در  به یبیآس، کاروابط در عرصه و ر ینیآفر نقش یا حضور عدمصورت 
 .گردد یمفرد، وارد  یانسان کرامت

 که ییها نامه مقاولهاز  دسته آن کار المللی ینباسناد  ینبدر  که کرداشاره  یدبادر ادامه 
 ینهمچنهستند.  ای یژهوو اعتبار  یتاهم یدارا، شوند یممربوط  کار یادینبن حقوق  به

از  یکی، ارتباط آنها با کار یادینبن حقوق  بهمربوط  یها نامه همقاول یژگیو ینتر مهم
است  ILO یقتشومورد عالقه و  ها بدانسبب الحاق  ینهم بهحقوق انسان است،  یها جنبه

 است: شده یلتشکاز چهار بخش  کار یادینبنحقوق  .(6: 1931 ،یسپهر)

 اجباری کارلغو  .1ـ1ـ2ـ1
 یوقتافراد  که معنا ینبد؛ شود یمشامل  یزنرا  رکا یآزادانسان،  یآزاد بودن یفطر

و تالش بپردازند.  کوشش  بهخود،  یعیطب یها کشش، براساس که کنند یماحساس آرامش 
 .یستنبابت روا  ینااز  یلیتحمجبر و  گونهیچه، ینبنابرا
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  بهاز اجبار افراد  یتحکا، یطبقاتو اختالفات  یبردگ، نظام یقومنطق  ینابا وجود 
 یرز یانسان کرامتمنزلت و  زمینه  ینادر  کهمعاصر دارد  یختاردور تا  یها گذشتهاز  کار

 .است گذاشته شده پا
 مورد توجه قرار گرفته (9)،ها نامه مقاولهو قواعد و  المللی ینبدر اسناد  که یاموراز جمله 

وده و مهم ب ینهم، شود یمباعث  را کارگرانحقوق بشر و مخصوصاً حقوق  یایاحاست و 
 بشر برآمده است. یبرا یاجبار کارو لغو هرگونه  کردن کن یشهر یدر پ یزن الملل ینبنظام 

 تشکلانجمن و حق  آزادی .2ـ1ـ2ـ1

 یها آرمانو  یقعالبراساس آن افراد متعدد، با داشتن  که یثاقیمعبارت است از  تشکل
 آنکه، بدون کنندتخاذ مستمر ا به طوررا  یمشترکو موضع  یمتنظخود را  یتفعال، مشترک
سه عنصر  یفتعر ینادر  .(93: 1936، یابدداشته باشند ) یاقتصاد طلبانه منفعتهدف 

 :شود یممشاهده  یتجمعو  تشکل یبرا
 پیدا جمعیتعهد  جمعیت اعضایآن،  موجب به که قراردادیموافقت  یکالف( وجود 

 .کنند می
 آنو  شود یم یتلق ها یتجمعو  ها تشکلاز مختصات بارز  یکی که یامرب( استمرار؛ 

 .بخشد می نهادیو  سازمانی خصیصهو به آن،  سازد می متمایز اتفاقیو  موقتیرا از اجتماعات 
ائتالف و اتحاد خود قصد  ینالزوماً از  تشکل یاعضا آنکه یعنیبودن؛  یرانتفاعیغج( 
با  ها یتجمع نوع ینا ینب یزتماوصف وجه  ینانداشته باشند.  یاقتصاد طلبانه منفعت
 (.933ـ933: 1935، یهاشم) ستا یانتفاعو  یتجار یها شرکت

و  یعوسبا ابعاد  که رود یمشمار ه ب یانسانجمله حقوق  از تشکلانجمن و حق  یآزاد
و  یداخل یحقوقخود، در نظام  یارزش یمبانو با  یفرهنگو  یاجتماع، یاسیس یرگذارتأث

 است. قرار گرفته یتحمامورد  (5)،المللی ینب

 در اشتغال تبعیضمزد و منع  تساوی .3ـ1ـ2ـ1

 یبه عبارتو  همه یبراو رفتار در اشتغال و حرفه  ها فرصت یبه برابرتوجه نمودن 
پرداخت مزد  یزنو  در اشتغال یضتبعبرابر و منع  یطشرافرصت برابر در  نمودن فراهم
، ازجمله کارگر تیجنسبدون در نظر گرفتن  یمساوو  ارزش هم کاردر برابر  یمساو
از اتخاذ آن در  یرناگزجامعه و مردم  گزارخدمت به عنواندولت،  کهاست  یریتداب

 (4)اشتغال خواهد بود. یاستگذاریس
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 کودکان کار ممنوعیتو  کارحداقل سن  رعایت .4ـ1ـ2ـ1

او همواره در معرض  پذیری یبآسو  یتوضع به خاطر کهاست  یموجود کودک
 یناولاز  یکی، یزن ها آناز  یتحماو  کودکان کار. باشد یمگوناگون  های یناگوارخطرات و 

اقدام  یننخستاست.  نسبت به آن وضع شده المللی ینب ینموازقواعد و  کهاست  یموارد
 سال 13حداقل  یینتعاست.  بوده ها آن یبرا کارحداقل سن  یینتع، ینهزم ینادر  المللی ینب

، سال 13از  کمترنوجوانان  یبرا کار شب یتممنوعادن، در مع کارو  آور یانز یکارها یبرا
 (6)است. نموده بینی یشپ کودکاناز  یتحما یبرا ILO کهاست  یتیحمامقررات  یگرداز 

 (7)اشتغال مولد .2ـ2ـ1
به نه فقط  یستهشا کار یالگومؤلفه در  ینااست.  یستهشا کار یاتیحاشتغال مولد جزء 

باز  یزن کارخانهدر  کار یحتو  یاشتغال، خود وقت پاره به مشاغل بلکه، وقت تمام مشاغل
 یبرابرآورده شده تا  ینیمع یطشرا یدبا یستهشا کاربه  یلنجهت  ینبنابرا. گردد یم

 یافتدررا  یمزد کارگرو  وجود داشته باشد یشغلفرصت  یکافبه اندازه  کار یندگانجو
و با توجه به  ینبنابرا .(41: 1936، یابد) یدنما ینتأماو را  یاساس یازهاین کهدارد 

 یاجتماعو  یفرد یها جنبهابعاد از  ینااشتغال و ابعاد گوناگون آن، توجه به  یچیدگیپ
 (.144: 1931، یعراق) باشد یم یتاهمحائز 

منظور از  یدترداست، اما بدون  یدتولعوامل  بودن فراهم یهیبد یجهنتهرچند اشتغال 
و  به نوعاشاره  بلکه، یستن ها حرفهاز مشاغل و  یخاص هگرو بهاشتغال مولد صرفاً اشاره 

عبارت از اشتغال  یریبه تعب یاو  .(44 :1936، یابد) است یاقتصادنظام  ییزا اشتغالمدل 
 . شود یممؤثر  یتقاضا یشافزا یجهدر نتو  یدتول یشافزاباعث  که است یدرآمدو 

عصر  های یدهپد ینتر اکخطرناز  یکاریباست.  یکاریبمسأله اشتغال،  یگرد یرو
امر،  ینا یدرپاست.  یکنون داری یهسرمامدرن و  یایدن یدهئزا یحدود حاضر و تا

 ینب، از ILO یتفعال یننخست یها سال. اگرچه در کنند یمبروز  یکاریباز  یناش مشکالت
و سپس  یکاریبمبارزه با  مسأله  بهاز همه  یشباشتغال وجود داشت،  ینهزمدر  که یمسائل

سازمان  مهم اهداف، جزء مذکوردو امر در مقدمه اساسنامه سازمان  اینتوجه شد و  اریابیک
رشد و از عوامل مؤثر جهت  یبرخ مذکور، سازمان یزنراستا  ینادر  یول، یدگرد ذکر

، فناوریبه اطالعات و  ها آناز  توان می که استنموده و برشمرده  توصیهارتقاء اشتغال را 
 .(19: 1933، هرندی) کردعوامل اشاره  سایرو  تعلیمآموزش و  در اشتغال، کیفیت
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(8)یاجتماع یتحما .3ـ2ـ1
 

 کهاست  یفراوان یزغراو  یالتتما، ها خواست یداراعضو جامعه،  به عنوانانسان 
است. در  یرناپذ اجتناب، ضرورت یستهشا یبه زندگ یلن یبراآن  یاصولو  یمنطقارضاء 

 یحقوق یساختارهابه ابزارها و  که ست یا مقوله، یزن یاعاجتم ینتأمراستا حقوق  ینا
جامعه و دولت را موظف  که شود یمرا شامل  یمقرراتو  پردازد یمانسان  یازهاین ینتأم

، یماریب یلقب ، شهروندان )ازیاقتصادو  یاجتماع یتنگناهاو  یشانیپر هنگام به کند یم
به . قرار دهند یتحماگ و...( را مورد ، مریکارافتادگ، از کاراز  یناش، حوادث یکاریب

 یبراجامعه  که یا افتهی سازماناقدامات  مجموعهرا  یاجتماع نیتأم توان یم گرید عبارت
 ، دانستدهد یمو انجام  ینیب شیپ مذکور یتنگناها هنگام بهخود  یاعضااز  تیحما

، با یداخلقوق و ح یالملل نیبدر نظام  یاجتماع تیحما نیا (.43: 1933، یاستوارسنگر)
 رود یمشمار ه ب ستهیشا کار یها مؤلفهجمله  قرارگرفته و از دیتأکخاص مورد  یضوابط

(ILO, 2012: 35). 

 (9)یاجتماع یگفتگو .4ـ2ـ1
 جهتپاسخ از طرف مقابل در  یدنشنله و أمس طرح ،خود نظرات نقطه یانب گفتگو،

به تفاهم و توافق و در حد  ابییدست منظور به که باشد یمها  ابهامات و چالش شدن روشن
و  اشتراکوجوه  گاه یچه. بدون گفتگو گیرد یمانجام  مشترک های یمتصم آن، تر یعال

 ،یزن (کارفرماو  کارگر) یاجتماع یشرکا .نخواهند شد ییشناسا یقعالو  مشکالتافتراق، 
 یقرط یناگفتگو با دولت بوده و از  یازمندن ،کارحوزه  مشکالتو حل  ییشناسا جهت
 مقابلطرف  مشکالتو  یطشراها،  خواست ،یازهاناز  یتر کاملبهتر و  به درکقادر 

گفته  یاجتماع یگفتگو  ،کارحقوق  یاتادبدر  از گفتگو شکل ینابه  اًاصطالح .باشند یم
 (. 13: 1939)محدث،  شود یم

ILO ینبتبادل اطالعات  یا، مشاوره مذاکراتشامل انواع را  یاجتماع یگفتگو 
را  یلیمساگفتگوها  ینادامنه شمول . داند یم کارگرانو  یانکارفرما دولت، یندگانانم

 یاجتماعو  یاقتصاد های یاستسدر رابطه با  ها آن مشترکمنفعت  یانگرنما که گیرد یدربرم
 (http://www.ilo.org) .باشد

 مذاکرات. است جانبه سه یگفتگوهاو  یجمع دسته مذاکراتشامل  یاجتماع یگفتگو

از  یگروه یا کارفرما یک ینب کار یطشرادرباره  کههستند  یمذاکرات یجمع دسته
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 یکارگر سازمانچند  یا یکطرف و  یکاز  ییکارفرما سازمانچند  یا یک یاو  یانکارفرما

 همان یجمع مذاکراتدر واقع  .گیرد یمصورت  توافقحصول  به منظور ،یگرداز طرف 

دارند از  یسع کارفرماو  کارگرون واسطه، دوگروه بد کههستند  کاردوجانبه  ینهادها

 .(134: 1936، یابدد )تفاهم برسن به کسب یزن چانهگفتگو و  یقطر

 یجمهور یحقوقدر نظام  یباالدستدر اسناد  یستهشا کار یبررس .2
 یرانا یاسالم

 مراتب سلسله اصل نوشته، یحقوق یها نظام در شده یرفتهپذ یحقوق از اصول یکی

 است فراتر یهنجارهاقواعد و  یمحتواقواعد فروتر با  یرتمغا عدم و هنجارها و قواعد

 بر اصل، ینا یرشپذ با یزن یرانا یاسالم یجمهور یحقوق نظام در. (111: 1939، یقاض)

 با و اساس ینا بر. است شده یدتأک یشرع ینمواز با مقررات و ینقوان یهکل تعارض عدم

 کارمقوله  یتجلاسالم و  یند ینمواز بر یرانا یالماس یجمهور نظام یابتنا به توجه

انسان و  یگاهجا به یالهبه نگاه  یتعنابا  کاملجامع و  به صورت یند ینادر  یستهشا

در اسناد  مذکورمقوله با توجه به نگاه  ینااست تا  یدهگرداو، موجب  یانسان کرامت

و  یاساسدر قانون  یستهشا ارکگردد. در ادامه  یمتجل یزن یحقوقنظام  ینادر  یباالدست

 خواهد شد. یبررسشده،  یانبنظام با توجه به نگاه  یکل های یاستس

 یاساسقانون  .1ـ2
 یحقوقعمده هرنظام  های یاستس دهنده انعکاسو  کننده یمترس، هر کشور یاساسقانون 

مهم  ارکاناز  یکی کهاست  یهیبد. باشد یم یکارگرو  کاردرخصوص اشتغال و مسائل 
و  ینقوان یهکل یابتنااسالم و  یلاص یمبانبر  یهتک یزن یرانا یاسالم یجمهور یاساسانون ق

، یانسان کرامتاسالم بر  یدتأکو با توجه به  ینبنابراست. ا یمبان ینابر  کشورمقررات 
 توان یمست، ا آن یپ در یستهشا کار که ییها مؤلفهاز  یبرخو  کارگر، حقوق کارارزش 
 بود.  یاساسدر قانون  ینهزم ینادر  یاصولشاهد 

در  یاساسحقوق  یاصلمنبع  یاساسهرچند قانون  کهاز نظر گذراند  یدبادر ابتدا 
فاقد ارزش  آنکه رغم یعل یزنقانون  ینا، اما مقدمه رود یمبشمار  یرانا یاسالم یجمهور

 .شودمحسوب  یاساساصول قانون  ساز ینهزم تواند یم یول، است یحقوق
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و توجه  یانسان کرامتارزش و  یانگرنماخود  که شدهامور اشاره  یبرخقدمه بر م ینادر  
 است. یاساسانسان فارغ از هرگونه جنس، نژاد، مذهب، فرهنگ و... از منظر قانون  حقوق به

 یانجرانسان در  یازن، اصل، رفع یاقتصاد یادهایبن یمتحکو در  مذکوربراساس مقدمه 
اساس برنامه اقتصاد  ینبرااست و نه هدف.  یلهوساقتصاد  رییتعب بهاوست و  تکاملرشد و 

 ینبداست و  یانسانمتفاوت  های یتخالقبروز  یبرامناسب  ینهزم نمودن فراهم یاسالم
 یازهاینهمه افراد و رفع  یبرا کار یجاداو متناسب و  یمساو امکانات ینتأمجهت 
 یانب ینااست.  یسالما حکومت یفوظااو، از  یتکامل حرکتجهت استمرار  یضرور

 راستاست. ینااو در  یمعنوانسان و حفظ امور  کرامتبه  یاساستوجه قانون  یانگرنما
هرگونه  توان یم کهو استثمرار،  یاقتصادو انحصار  یاجتماعو  یفکرهرگونه استبداد 

 و ینفمقدمه مورد  ینا، در یزناستثمار دانست  ینهماز  ینوع به یزنرا  یاجبار کار اشکال
 :دارد یماشعار  اینگونهدوم  اصلاست. قرار گرفته یتممنوع
  واالی  و ارزش  کرامت. 6. و .. .1 : به  ایمان  بر پایه  است  ، نظامی اسالمی یجمهور»
 (11)«.او در برابر خدا  لیتؤبا مس  مأتو  و آزادی  انسان

 یتمسئولبا  وأمت یآزادو  یانسان یواال ارزشو  کرامتاصل،  یناو براساس  ینبنابرا
 شدهشناخته  یرانا یاسالم یجمهورنظام  یاتحوند، شرط ادامه در برابر خداافراد ملت 

از منظر قانون . نموده است یانبرا  یاسالم حکومتاز منظر  کرامت ینا یگاهجااست و 
از گوهر و روح  مند بهرهو  یعتطبانسان خالصه و اشرف موجودات جهان  یاساس

به پرورش  کهمقبول است  ینظام یاساساز نظر قانونگذار  ینبنابرا است. یالهارزشمند 
راستا در اصل سوم، دولت  ینا( و در 69: 1933، یدزنجانیعم) کند کمک یالهگوهر  ینا

 .کند، تالش ینهزم یناخود در  امکاناتانداختن همه  بکاراست تا با  کرده مکلف را
قابل توجه  کهاست  شایسته کار های ؤلفهماز  برخی حاوی، نیزاصل  ایندر  مذکور احکام

 ایندر  مذکوردر اصل دوم، موارد  مذکور انسانی کرامتبتوان بعد از  شاید همچنین. باشد می
در اصل سوم در  مذکورامور  کهاست  این نیزامر  ایندانست، علت  اهمیت دارایاصل را 

مدعاست؛  اینبر  شاهدیخود  که اند گرفتهقرار  کلیاصول  یعنی، اساسیفصل اول قانون 
در  دیگراصول  برایمبنا  عنوان به که اصولیعبارتست از  اساسیدر قانون  کلیاصول  چراکه

 بدین کلیاصل در فصول  ایندرج  همچنین. شوند می، شناخته اساسیقانون  بعدیفصول 
 آیندهقانون را در  اجرایو  قانونگذاری وظیفهفشرده  صورت به یکی کهاست  منظور بوده
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خود  آنکهو دوم  مختلف نشان دهد های شاخهرا در  اساسیقانون  کلیو جهت  کندمشخص 
مجلس  یو روابط عموم یاداره کل امور فرهنگراه باشد ) کلی، روشنگر ایرانمردم  برای
 (.133و136: 1، ج1965، یاسالم یشورا

 یبرا شده یانب کرامتاصل سوم در جهت حفظ « 3»دولت در بند  یفوظااز جمله 
و   مادی  های زمینه  ، در تمام همه  برای  عادالنه  ناروا و ایجاد امکانات  رفع تبعیضات»انسان، 
در  که یامور، باشد یم یزنافراد  یبرا یضتبعمزد و منع  یتساوشامل  کهاست  (11)« معنوی

 است. شدهبدان اشاره  یستهشا کار یها مؤلفهاز  یبرخ
  اقتصادی  ریزی  پی»است،  شده یفتکلاصل  ینادولت در  یبرا که یامور یگرداز 
  ساختن  و رفع فقر و برطرف  ایجاد رفاه  جهت  ضوابط اسالمی  برطبق  و عادالنه  صحیح
است.  (11)«هبیم  و تعمیم  و کار و بهداشت  و مسکن  تغذیه  های  در زمینه  محرومیت  هرنوع
، خود یزناصل  ینادر  (19)،«ر حدود قانوند  و اجتماعی  سیاسی  های آزادی  تأمین» ینهمچن

قرار  یاساسمورد توجه قانونگذار  کهافراد است  یاسیسو  یاجتماع حقوق  بهتوجه  ینمب
 گرفته است.

 یفیتکالو  کودکانمربوط به حقوق  یستهشا کاراز امور مورد توجه در مقوله  یگرد یکی
 یاساساست. اگرچه قانون  ینهمز ینادر  کار سن  بهو توجه  ها آن کار یتممنوع یبرا

 یفهوظندارد؛ اما  ینهزم یناو نوجوانان در  کودکاناز  یتحما یرامونپ یحیصرمقررات 
انات الزم برای آموزش و پرورش رایگان کتأمین ام»بر  یمبناصل سوم « 9»دولت در بند 

دولت  یفبرتکل یمبن ام یسمقرر شده در اصل  یفتکل ینهمچن، «برای همه و در همه سطوح
 یاجتماعتوقع  ینا، متوسطه دوره یانپا تا یگانرا پرورشو  آموزش یلوسا ساختن فراهمبه 
، تا یمانع یچهخود را، بدون  یالتتحصفرزندان جامعه حق دارند  کهاست  کرده یجادارا 
به ، کارآغاز سن  کهحق، اقتضا دارد  ینابا وجود  ینبنابرادوره متوسطه ادامه دهند.  یانپا

، یسالگ هجده یعنیمتوسطه  یالتتحصدوره  یانپا، مقارن با یاجتماع یاستس یک عنوان
 کههستند  یشواهداصول خود قرائن و  ینااساس،  ینا( بر 433: 1934، یهاشمباشد. )
مقارن با خاتمه دوره  القاعده یعلنظام،  ینابراساس  به کارسن شروع  دهد یمنشان 
 ینتأمو  کودکان یبرا کارممنوع بودن  دهنده نشانامر  ینامتوسطه است و  یالتتحص

تحقق  یبرامقرر  یها مؤلفهازجمله  که یامراست.  یشانا یبراآموزش و پرورش  های ینهزم
از  توان یم ینهمچن. رود یمبشمار  یستهشا کاردر سطح جامعه و تحقق  کار یادینبنحقوق 

و نوجوانان متأثر از ساختار  کودکان کارمسأله اشتغال و  کهاستنباط نمود  ینچناصول  ینا
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 (.151ـ151: 1136، یابد) بر جامعه است حاکمو نظام آموزش و پرورش  یاقتصاد
 حکم، یضتبعو بدون  یمساوهمه افراد ملت از حقوق  یبه برخوردارنوزدهم  اصل

 با ظهور خود، که است شده یمتنظاسالم  یمتعال یمتعالاصل با الهام از  ینااست.  کرده
نداشته است، خط  ینقشانسان در آن  که، یاییجغرافو  ینژاد، یطبقات یازاتمتا بر همه
هرگونه  ینفامر و  ینهمدر صدد تحقق  ینهمچن مذکوراصل  (15)است. یدهکشبطالن 

اداره کل امور فرهنگی و روابط ) از حقوق است یبرخورداردر  یتیقومدخالت رنگ، نژاد و 

 (.631 :1، ج1965، عمومی مجلس شورای اسالمی
  مساوی  باشند از حقوق  که  و قبیله  از هرقوم  ایران  مردم» :دارد یماشعار  مذکوراصل 

 «.امتیاز نخواهد بود  ها سبب این  و مانند  ، نژاد، زبان برخوردارند و رنگ
مجلس  یندگاننما یبرا یبه قدر مذکوراصل  کهاست  یناخصوص  ینادر  یگرد نکته

درباره آن صورت نگرفته و  یبحث یچه کهن و واضح بوده است روش یاساسخبرگان قانون 
 ( 134: 1934، یورع) است یدهرس یببه تصومطلق آراء  یتاکثربا 

 یکردروبا همان  کهاست  یاساسقانون  یستمبخصوص، اصل  ینادر  یگرداصل 
از  یشانا یبرخورداراز همه افراد ملت و  یقانون یتحمادر اصل قبل، و با هدف  مذکور

 :دارد یم یانباصل  ینا .است یدهرس یبتصو به حقوق همه
 وسیعبا ابعاد  که حقیاست.  تشکلانجمن و حق  آزادیانسان، حق  اساسیحقوق  دیگراز 

واقع  اساسیخود، مورد توجه قانون  ارزشی مبانیو با  فرهنگی، و اجتماعی، سیاسی تأثیرگذارو 
 است. قرار گرفته حمایتو  تأکید جداگانه و مجزا مورد اصلیاست و در قالب  شده

 :دارد یمخصوص اشعار  ینادر  وششم یستباصل 
  های یا اقلیت  اسالمی  های و انجمن  و صنفی  سیاسی  های  ها، انجمن  ، جمعیت احزاب»
  ..«.آزادند  شده شناخته  دینی

 گسترده و به صورت تشکل یآزادبا اعالم  مذکوراصل  شود یممشاهده  کههمانگونه 
سلب  یرقابلغ یگروه های یآزاد(، حقوق و یمذهبو  یصنف، یاجتماع، یاسیس) متنوع

 یزناصل  ینا یلذاست.  یختهآمهم  ، دریفیظر به نحورا  تر یاساسو  تر یکلملت و مصالح 
  هیچکس» ، مقرر داشته است:یاسالمافراد در جامعه  یانسانحق  ینامجدد بر  یدتأکجهت 
 «. از آنها مجبور ساخت  در یکی  شرکت   در آنها منع کرد یا به  از شرکت  توان  را نمی

 خاص، طور بهحق و  یناشناختن  یترسم  بهدر ادامه  یزن یاساسقانون  یکصدوچهارم اصل
 یانبخصوص  ینااست و در  قرار داده یدتأکو.. را مورد  یکارگر یها انجمنشوراها و 
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از   مرکب  شوراهایی... ها و  برنامه  در تهیه  و همکاری  قسط اسالمی  منظور تأمین   به»: دارد یم
،  ، اداری آموزشی  ، و در واحدهای و مدیران  و دیگر کارکنان  و دهقانان  کارگران  نمایندگان
 «.شود می  واحدها تشکیل  اعضاء این  از نمایندگان  مرکب  ها شوراهایی و مانند این  خدماتی

است، از منظر قانونگذار  یمعنوو  یماد های یتامنه در زمر که یشغل یتامنموضوع 
ازجمله اصل  یاساساز اصول قانون  یبرخاست و در  مورد غفلت قرار نگرفته یزن یاساس

 یرقابلغاز جمله امور مصون و  مذکوراست. در اصل  شدهواقع  یدتأک، مورد ودوم یستب
 (14)تعرض، شغل اشخاص است.

 ینا. براساس قسمت دوم باشد یمقابل استنباط  یزن (16)ششم و امر از اصل چهل ینا
ار کسب و کان کار خود امکسب و کیت نسبت به کعنوان ماله تواند ب س نمیکهیچ»اصل: 

، یزن کاردر قرارداد  که کرداستنباط  ینچن توان یم ینبنابرا؛ «ندکرا از دیگری سلب 
 کارگرانرا از  کار امکان، حق ندارد کارگاه یتمالکاز  یناشتحت عنوان حقوق  کارفرما

 (.135ـ139: 1934، یهاشم) یدنمااخراج  موجه عذرسلب و آنان را بدون 
، یاساسدر قانون  مذکور یانساناز حقوق  یتحماو در جهت  شده یانبعالوه بر موارد 

از  یکی به عنوانفصل  ینادر  که یحقاشاره نمود.  یزنافراد  یبراشغل  یآزادبه  توان یم
، با وهشتم یستباست. اصل  شناخته شده یترسم بهقرار گرفته و  یدتأکورد حقوق ملت م

 یبرااساس،  یناتا بر  کهافراد، دولت را موظف نموده است  یبرااعالم حق داشتن شغل 
 :دارد یماشعار  مذکور. اصل یدنما یجادااشتغال را  امکانهمه افراد 

و   عمومی  و مصالح  اسالم  مخالف و  است  مایل  بدان  را که  دارد شغلی  حق  هرکس»
،  گوناگون  مشاغل به  نیاز جامعه  با رعایت  است  موظف  برگزیند. دولت  نیست  دیگران  حقوق
 «.ایجاد نماید  احراز مشاغل  را برای  کار و شرایط مساوی به  اشتغال  افراد امکان  همه  برای
 است؛  شده یلتشک دو بخشاصل از  ینا

در جامعه  کهاست  بدیهیآن باشد.  احکاممخالف اسالم و  نبایدشغل افراد ؛ که آناول 
؛ گیرندقرار  حمایتداشته باشند و مورد  رسمیت توانند نمی غیرشرعی، مشاغل حرام و اسالمی

 بوده و اسالم اجازه داده باشد. شرعیجواز  دارای کهاست  ای محدودهفرد در  حق هر زیرا
 یشغلاست  ممکن یرازجامعه باشد.  یعموممخالف مصالح  یدنباشغل  ینا؛ که آندوم 
انگاشته شود و مصالح جامعه بر  یعمومباشد اما برخالف مصلحت  یزجا یشرعاز نظر 
 یطشرا یجادابر  یمبناصل  ینادولت در  یفهوظ ینهمچنافراد، مقدم است.  یفردحقوق 
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 یتممنوعدربردارنده  ینوع به که است یمخالفمفهوم  یدار، احراز مشاغل یبرا یمساو
افراد  کار یبرا یادینبنخود از حقوق  که یامرافراد ملت است.  یبرادر اشتغال  یضتبع
 که همچناناست.  یستهشا کارمورد توجه در  یها مؤلفهاز  یگرد یکیآمده و  حساب به

 قرار گرفته است. یزناصول  یرسادر  یاساسمورد توجه قانون 
 کن یشهرو  جامعه یاقتصاد استقالل ینتأمهدف  با یاساسقانون  وسوم چهلاصل 

او،  یآزادبا حفظ و  رشد یانجردر  انسان یازهاین برآوردنو  یتمحرومفقر و  نمودن
ضوابط  ینادر  کهاست  دانستهاستوار  یضوابط براساس را یرانا یاسالم یجمهوراقتصاد 
را  کار امکانات ردنک فراهم، اشتغال و همه یبرا یاساس یازهاین ینتأمبر  یدتأکضمن 

 :دارد یماصل اشعار  یناتوجه قرار داده است. بند دوم  مورد
  و قراردادن  کامل  اشتغال  به  منظور رسیدن به  همه  کار برای  شرایط و امکانات  تأمین»

بند  ینادر ...«. کار ندارند  وسایل  کارند ولی  قادر به  که کسانی  کار در اختیار همه  وسایل
 چند قابل توجه است: ینکات

 یکارفرما یک یبه معناهمه: دولت، هم  یبرا کار امکاناتو  یطشرا. فراهم نمودن 1
اقتصاد  یزر برنامه یبه معنامادر را در انحصار خود دارد، و هم  یعصنااز  یاریبس کهبزرگ 

 یروینبتواند  که یدنما یمتنظ چنان آنخود را  یاستس یدبا، کشور یکشاورزو صنعت و 
 .یدنماجذب  یدیتولمختلف  یواحدهارا در  یشتریب یانسان
 ینتأمنمودن  بینی یشپ، با یاساس: قانون یازمندنافراد  یاراختدر  کار یلوسا. قراردادن 1
به عدالت  یدنرسارزنده در جهت  یگام، یازمندنو  کارافراد آماده  یبرا کار یلوسا

 .برداشته است یاجتماع
 که کرد یانب توان یم یاساسقانون  یینها یبررسمجلس  اتمذاکر مشروح به یتعنابا 

 یفضعاز استثمار افراد  یریجلوگو با هدف  یتلق مذکوراصل  یبندها ینتر مهمبند، از  ینا
: 1934، یورع) است یدهرس یبتصو ول و ثروتمند، مطرح شده و بهمافراد مت به دست

و  یبعدچند  یموجودانسان  که نیابا توجه به  کهاشاره نمود  یدبا ینهمچن (13).(914
او موجب  یاستعدادهااز  یکهر  یانتزاع یریکارگ بهمختلف است،  یاستعدادها یدارا

. استفاده منحصر دارد یمباز  تکاملو او را از رشد و  گردد یم یو یتشخص به یبآسورود 
 یاستعدادها، جامعه از یجهنتو شعور او را در تنگنا قرارداده و در  فکر کارگر یبازواز 

 ییشکوفا یبرا یدبارا  ها راههمه  ینبنابرا. ماند یم بهره یببالقوه خالق و سازنده افراد خود 
 .(56: 1933)مهرپور،  انداخت بکارهمه استعدادها 
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 یاقتصادو ضوابط  ها یهپااز  یگرد یکیمهم،  ینا، ضمن توجه به مذکوربند سوم اصل 
 :دارد یممقرر  باره ینارا احصاء و در  کشور
  باشد که  کار چنان  و محتوا و ساعت  شکل  که  کشور بصورتی  اقتصادی  برنامه  تنظیم»

و   ، سیاسی معنوی  خودسازی  برای  کافی  و توان  ، فرصت شغلی  بر تالش هرفرد عالوه
 «.باشد  و ابتکار داشته  مهارت  کشور و افزایش  در رهبری  فعال  و شرکت  اجتماعی

، رشد و کشور یاقتصاد یزیر برنامه، در یاساس، قانون شود یممالحظه  که یبه طور
 یانسان یروین، استخدام یبترت ینبد. دهد یممورد توجه قرار  ران انسا جانبه همه یتعال

 یفتدنبه خطر  کارگران یروحو  یفکردر آن، هم سالمت و رشد  که طلبد یمرا  یا ضابطه
 (13)آنان فراهم گردد. یاستعدادها یرسااختن اند بکار یبرا ینهزم که یناو هم 

 یدرپمورد توجه قرار گرفته و  یحصر به صورت یزناصل  ینادر  یاجبار کارمنع 
 کارو استثمار  یکش بهره ینفآن و  یتممنوعاست و ضمن  شدهاشاره  شغل بدان یآزاد

مورد  یرانا یاسالم یجمهوراقتصاد در  های یهپااز  یگرد یکی به عنوانامر  یناافراد، 
 :دارد یممقرر  یکردرو ینهماصل با  یناقرار گرفته است. بند چهارم  یدتأک

از   و جلوگیری  معین  کاری  اجبار افراد به  ، و عدم شغل  انتخاب  آزادی  رعایت»
 «. از کار دیگری  کشی بهره

 یقشرهااز  یتحماو  یزندگآبرومندانه  یطشرااز  یبرخوردارو  یاجتماع ینتأمحق 
 به عنواناسالم است و  یدتأکو مورد  حق بهازجمله حقوق  که یازمندنو افراد  پذیر یبآس

 یاساسدر قانون  یبه خوب، شود یممحسوب  یستهشا کارو اهداف  ها مؤلفهاز  یگرد یکی
از نظر  یدبا یاساسموضوع در قانون  ینا یتاهماست. درخصوص  شناخته شده یترسم به

 ،اجتماعی ینتأمدانستن حق  یهمگانامر، و  ینااصل مجزا به  یک دادن اختصاص کهگذراند 
 که یامر(. 149 :1933، عمیدزنجانیمهم است ) اینبه  اساسیقانونگذار  تأکیدخود نشان از 

، یشیدهاندالزم را  یداتتمههمه اقشار مردم،  یبرااست تا  شده مکلفبراساس آن، دولت 
 اندازد. بکار ینهمز ینارا در  یمال های یتحماو خدمات و 

 :دارد یم یانبخصوص  ینادر  یاساسقانون  ونهم یستب اصل
  قوانین  طبق  است  موظف  دولت . همگانی  است  حقی ... اجتماعی  از تأمین  برخورداری»

  های و حمایت  ، خدمات مردم  از مشارکت  حاصل  و درآمدهای  عمومی  درآمدهای  از محل
 «.کند  افراد کشور تأمین  یک  یک  را برای  فوق  مالی
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 ینتأم یهمگاناست؛ در بخش اول، سخن از حق  شده یلتشکبخش  اصل از دو ینا
 ینمعحق  ینا یادادولت در  یفهوظمختلف است و در بخش دوم،  یها جنبه، از یاجتماع

 است. شده
بر  یمبتناصل  ینا، شود یممالحظه  که یبیترت بهو با توجه به متن مصوب و  ینبنابرا

 است: یاساس رکن سه
 یبرخوردارهمه افراد جامعه، با  که معنا ینبد؛ است یهمگان یحق یاجتماع ینتأماول: 

 یثیتحالزمه  که گونه آن، نفس بهخاطر و اعتماد  یناناطم، با یاجتماعمقرر  یها مساعدتاز 
 .دهند یمخود ادامه  یزندگ، به باشد یم ها آن یتشخصو ارتقاء  یانسانو منزلت 
خدمتگزار جامعه،  به عنوان تا کند یم یفتکل یجادادولت  یبرا یهمگانحق  ینادوم: 

 یبرارا  یداریپاو  بخش یناناطم یمالجامع، منبع  گذاری یاستسو  یقانونگذار یقطراز 
 .یدنمارا فراهم  یاجتماعاستقرار عدالت  ینهزمو  یستأسافراد جامعه 

 کهاست  یمردمو تعاون  مشارکت، یاجتماع یهمبستگ یرفراگ یمتقس یناسوم: جوهره 
، ها یتنگدستو  ها یگرفتارافراد در مقابل  ینتضمو  ینتأم یبرارا  یسرشار یمال یرهذخ

 (.531: 1، ج1934، یهاشم) کند یم یجادا
 کارگرانو  یانئروستا یبرا یژهو بهمناسب  مسکن ینتأمبر  ویکم یسدر اصل  ینهمچن

 شده است. یدتأکافراد،  یبرا یاجتماع ینتأم یها جنبهاز  یگرد یکی به عنوان یازمندن

 نظام یکل های یاستس .2ـ2
 یاسالم یجمهور یاساسدر قانون  یستهشا کار یها مؤلفه یلتحلو  یبررسپس از 

و براساس  یاساسخصوص پس از قانون  ینانظام در  یکل های یاستس، توجه به یرانا
است. در  یهیبد یامر، یداخلدر حقوق  یوقحق یهنجارهاو  ینقواناصل سلسله مراتب 

 .باشد یم یدمفامر،  ینا یینتبدر  ها یاستس ینا یتماهابتدا توجه به مفهوم و 
 یاساسوارد نظام حقوق  1961در اواخر دهه  کهاست  یمفهومنظام،  یکل های یاستس

و  یاناتبمفهوم در عمل،  ینا یزناز آن  یشپاست.  شده یرانا یاسالم یجمهور
مختلف ازجمله دولت و مجلس واقع  ینهادهامورد توجه  )ره(ینیخمامام  های یریگ تجه

 یطهحگسترش  یراستا، در 1963در سال  یاساسقانون  یبازنگر یانجردر  یول (13)شد یم
 یدتأکمورد  یرهبر یاراتاختتحت عنوان « لی نظامکهای  تعیین سیاست»، یرهبر یاراتاخت

وارد  یاساسقانون  یبازنگر یشوراگسترده در  یمذاکرات نهاد پس از یناقرار گرفت و 
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 (11)شد. یرانا یاسالم یجمهور یاساسقانون 
 یینتع به رهبر راتایاختو  یفوظا یانبدر مقام  یاساسقانون  یکصدودهم اصل« 1»بند 
 ، اشاره نموده است.نظام مصلحت تشخیصبا مجمع  مشورتاز  پس نظام کلی های سیاست

 یهپابر  یقدق به صورت توان ینمنظام،  یکل های یاستس یتاهماگرچه درخصوص 
 ینوع به توان یمرا  ها یاستس ینا، اما یدرس ای یجهنتبه  یبازنگر یشورا مذاکراتمشروح 

در اصل  مذکور« حدود مقرر» یقمصاد( و از 116: 1933)مهرپور،  یاساسجزء قانون 
شرع و  کنارنظام در  یکل های یاستس ینبنابرا. کردمحسوب  (11)یاساسقانون  یکمهفتادو
خود  نظر مطمح، ینقوان یبتصودر  یدبامقنن  کهاست  یحدود، جزء یاساسقانون 

 .یدنماقرارداده و بدان توجه 
در اظهارنظر خود درخصوص طرح لغو  مذکوربراساس برداشت  یزننگهبان  یشورا

 یرانا یاسالم یجمهور یگفرهنو  یاجتماع، یاقتصاد( قانون برنامه سوم توسعه 133ماده )
 یاساسقانون  یکصدودهماصل « 1»بند  با استناد به بار یننخست یبرا(، 16/3/1931)مصوب

 یکصدودهمدر اصل  مذکور یکل های یاستس یرمغارا  یاسالم یشورامصوبه مجلس 
 (.615: تا یب، همکاران و زاده یموس) است شناخته

 این تبیینمختلف در جهت  های بخشر نظام د کلی های سیاستموضوع در  این بررسی
 (11)گرفت. بوده و در ادامه مورد اشاره قرار خواهد ضروری، ها سیاستموضوع در 

 یشمس یهجر 1444در افق  یرانا یاسالم یجمهورانداز  چشمسند  .1ـ2ـ2
 یجمهورانداز  چشم، سند یرهبرمقام معظم  یسواز  یابالغ یکل های یاستساز  یکی

و  ها آرمانآن،  نگر یکلو  کالن یمحتوا بهبا توجه  که باشد یم 1515ر افق د یرانا یاسالم
 ینتدو یراهنماسند را  ینا توان یمو  نماید یم یینتب انداز چشمرا در افق  کشوراهداف 

 ینتر مهماز  یکی، رو ینادانست و از  انداز چشم ساله یستبنظام در دوره  یکل های یاستس
و  ینتقندر ابعاد  یرانا یاسالم یجمهور یحقوقدر نظام  دهنده جهت یکل های یاستس

نظام  یکل های یاستس یرسا یساز جهت همنقش  که ینبرا. مضاف شود یماجرا محسوب 
 (19)دوره را برعهده دارد. ینادر 

های مشروع، حفظ کرامت و حقوق  عدالت اجتماعی، آزادی»سند،  ینابراساس 
 یابتدادر  که است یامور، از جمله «و... عی و قضاییمند از امنیت اجتما ها، بهره انسان

 است. شده یمترس کشور یبرا یافتگی توسعهآرمان  به عنوانسند  ینا
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های برابر، ارتقاء سطح  تالش در جهت تحقق عدالت اجتماعی از طریق ایجاد فرصت»
از  ،«های آموزشی، سالمت، تأمین غذا و افزایش درآمد سرانه و مبارزه با فساد شاخص

مورد توجه قرار گرفته و  انداز چشم ینادر  کهاست  یرانا یآرمانجامعه  های یژگیو یگرد
 است. شده یقانونگذارو  گذاری یاستسسرلوحه 
جهت ایجاد نظام تأمین اجتماعی گامی در »سند،  ینااز  یگریدبراساس بخش  ینهمچن

 از نهادهای عمومی،حمایت از حقوق محرومان و مستضعفان، مبارزه با فقر و حمایت 
 است. دانسته شده« های مردمی با رعایت مالحضات دینی و انقالبی مؤسسات و خیریه

در  مذکور یها آرمان یگرد، از یزن« ارتقاء نسبی درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل»
 به عنوان یرهبرسند و مقام معظم  ینا کنندگان ینتدوخود نشان از توجه  کهسند بوده  ینا
 مهم است. یناآن، به  کننده ابالغو  ییدأت

 برنامه سوم توسعه یکل های یاستس .2ـ2ـ2
 یها مؤلفهاز  یبرخ بهمشخص و بارز  به طور ها آناز  یبرخنظام،  یکل های یاستسدر 

 است. قرار گرفته گانه سه یقوا عملکرد روی یشپو  یاساس یراهبرد عنوانبه ، یستهشا کار
 یکل های یاستس، یرهبرمقام معظم  یسواز  یابالغمهم  یکل های یاستساز  یکی

در  یهتکو نقاط مورد  ها یاستسچارچوب  یینتببا توجه به  کهتوسعه است  یها برنامه
 یها عرصهدر  کشور ساله پنجدوره  یبرا یاتیعملجامع و  یا برنامه ینتدو جهت ،ها آن
 یاسالم یشوراوسعه در مجلس ت یها برنامه ینقوان یبتصو بهمنجر  که ییاجراو  ینیتقن
 ها یاستس ینادر  مذکور یها مؤلفهتوجه به  رو ینااست. از  یادیز یتاهم یدارا، گردد یم

و اجرا در طول مدت مشخص و  یقانونگذاردر جهت  یزیر برنامه یراهنما به عنوان
م معظم مقا یسواز  انداز چشمو ابالغ سند  ینتدواز  یشپ، قابل توجه است. ساله پنج کوتاه
و  یمتنظدر مراحل  سازی یادهپ برنامه سوم توسعه جهت توجه و های یاستس، یرهبر
، در یهمجرتوسط قوه  کشور یفرهنگو  یاجتماع، یاقتصادبرنامه سوم توسعه  یاجرا
 .یدگردابالغ  جمهور یسرئ، به 1/9/1933یختار

است.  شده یانب یاجتماعاستقرار عدالت ، ها یاستس ینااز اهداف  یکیدر مقدمه آن 
و مقررات  ینقوانو سوم سرتاسر برنامه در  ها یاستس یناو توجه به  نظر دقت ینهمچن

 است. شده، دانسته ها آنتحقق  کننده ینتضم، یهمجرمقننه و  یقوا یسواز  مترتب بر آن
 یستهشا کار یها مؤلفه یبرخ بهتوجه « اقتصادی»با عنوان  ها یاستس ینادر فصل اول 
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و به  گرفتهقرار  مذکور های یاستس کننده یینتب به عنوان یرهبرمقام معظم  نظر نامعامورد 
 .است توجه شده ها آن

 نماید میمتبادر  ذهن بهمعنا را  این خوبی بهفصل  این« 1»از بند  اجتماعی های حمایتتوجه به 
 است. ورمذک های سیاستامر در  اینتوجه به  گذاری سیاستو  قانونگذاریاز لوازم  یکی که

ایجاد نظام »است:  کردهمقرر  اینگونهرا  ها سیاست ایناز  یکی زمینه ایندر  مذکوربند 
جامع تأمین اجتماعی برای حمایت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمایت 

 «.های مردمی با رعایت مالحظات دینی و انقالبی از نهادهای عمومی و مؤسسات و خیریه
است و  شدهمبذول  یخاصفصل، به امر اشتغال توجه  ینااز  یگریددر قسمت 

مهم و سرلوحه در  های یاستساز  یکیرا  یکاریب کاهشآن و  های ینهزم کردن فراهم
 بخش دانسته است. ینادر  یقانونگذار
: دارد یمخصوص، اشعار  ینادر  ها یاستساز  یکی یانبفصل، ضمن  ینا« 6»بند 

های مناسب و حمایت و تشویق  ای اشتغال بیشتر با ایجاد انگیزهه آوردن زمینه فراهم»
زا در جهت کاهش بیکاری،  های اشتغال گذاری و کارآفرینی و توسعة فعالیت سرمایه

 «. کهای متوسط و کوچ های کشاورزی و صنایع تبدیلی و کارگاه خصوص در بخش به
رسانی  ، بهبود خدمتاصالح نظام اداری در جهت افزایش تحرک و کارایی»توجه به 

است  هایی یاستساز  یگرد یکی به عنوان (15)،«مردم، تأمین کرامت و معیشت کارکنان به
 ها آن یانسان کرامت یمتکر ینوع به که ها آن یشتمعو  کارمندانحقوق  یمتکردر جهت  که
 ییاجرادر امور  آن یدرپو  یقانونگذارجهت  ها یاستس ینا، مورد توجه شود یم یتلق
 بوده است. ورکش

 برنامه چهارم توسعه یکل های یاستس .3ـ2ـ2
 انداز، ابالغ سند چشم یدرپقانون برنامه سوم توسعه و  یاجرامدت  یافتن یانپاپس از 

 ساله یستببرنامه دوران  یننخست، مذکوربراساس سند  کهبرنامه چهارم  یکل های یاستس
 .یدگردابالغ  یرهبرمقام معظم  یسو، از 11/3/1931یختاربود، در 

، در آن تکیهو نقاط مورد  ها سیاست اینچارچوب توجه به  نیز ها سیاست ایندر مقدمه 
 قوایبجا از  انتظاری عنوان به ،ساله پنجدوره  برای عملیاتیجامع و  ای برنامه تدوینجهت 
 مورد اشاره قرار گرفت. ،مذکوربرنامه  اجرایو  تصویب، تدوینو مقننه جهت  مجریه

 یستهشا کار یها مؤلفهاز  یبرخبرنامه سوم  های یاستسهمانند  یزن ها یاستس نیادر 
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و  گذاری یاستسو توجه قرار گرفت تا سرلوحه  یدتأکو روشن مورد  یحصر به صورت
 .یردگقرار  ینهزم ینادر  یقانونگذار

 ترین یمحوراز  یکیرا  ها یاستس ینادر  یاجتماع های یتحما  بهبتوان توجه  یدشا
حمایت از تأمین اجتماعی در جهت ایجاد نظام جامع »دانست.  ها یاستس ینا یدهابن

، ها یاستس ینادر  کهاست  یمهمامر  (14)،«حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر
. در هاست یاستس ینامقوله در  ینا یتاهمخود نشان از  ینا کهمورد توجه قرار گرفته 

 (16)،«نانکارکرامت و معیشت کی و اقتصادی جهت بهبود تأمین اصالح نظام ادار»راستا  ینهم
قابل توجه بوده و  (13)،«درآمد و نیازمند های کم ن گروهکحمایت از تأمین مس» ینهمچن
 .نماید یم ییدتأگفته شده را  یمدعا

 یکی به عنوان (13)،«یایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکار» مجدد بر یدتأکتوجه و 
در  کهاست  یگرید، امر آن استدنبال تحقق ه ب یستهشا کار که ییها مؤلفه نیبارزتراز 

در  یقانونگذارموضوع جهت  ینا یتاهممورد توجه قرار گرفته و نشان از  ها یاستس ینا
 راستا دارد. ینا

 برنامه پنجم توسعه یکل های یاستس .4ـ2ـ2
پنجم  ساله پنجبرنامه  قانون ینتدوو  یهتهجهت  برنامه پنجم توسعه یکل های یاستس
 ،انداز چشممتناسب با سند  یا مرحلهبه اهداف  یابیدستو  یریگ جهتهدف با  یزن کشور

 یاحکاماز  یبرخ یدارا یزن ها یاستس ینا. یدگردابالغ  جمهور یسرئ، به 11/11/1933در
 است. رمذکو های مؤلفه دربرگیرندهمرتبط بوده و  شایسته کار های مؤلفهبا  نوعی به کهاست 
اشتغال  بعد بهنشان از توجه  (13)،«جوانان های شغلی تالش درجهت رفع دغدغه»

 اصالح نظام اداری و قضایی در جهت» ینهمچندارد.  ها یاستس ینادر  مذکور یقشرها
 یاجتماعدر بعد  ها یاستس یناخود نشان از توجه  (91)،«تأمین کرامت و معیشت کارکنان

 ینتأم جهت ییقضاو  یادارنظام موضوع اصالح  کهنظر گذراند از  یدبامهم است.  ینابه 
در  کهاست  یدهگردبرخوردار  ییواال یتاهم، آن چنان از کارکنان یشتمعو  کرامت

 شده و مورد توجه قرار گرفته بود. یهتکبر آن  یزن یقبلتوسعه  یها برنامه یکل های یاستس
 یمتنظ با یاجتماعترش عدالت گس، ها یاستس ینا یاقتصاددر فصل مربوط به امور 

فاصله  کاهشو  یاجتماععدالت  یهپابر  یاقتصادو توسعه  رشد بهمربوط  های یتفعالهمه 
بر انجام اقدامات  یدتأکبا  درآمد کم یقشرهااز  یتمحرومطبقات و رفع  یدرآمدها یانم
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 یمکو گسترش  کارآمدو  یرفراگ یمهب ینتأم، کشوردر  یکاریبنرخ  کاهشجهت  یضرور
 یستهشا کار یها مؤلفهاز جمله  (91)،یدرمان یمهبو خدمات  یاجتماع ینتأمنظام  یفیکو 

 ینابه  ها یاستس یناخود نشان از توجه  کهاست  قرار گرفته یدتأکمورد توجه و  کهاست 
 است. یاجتماعمقوله در جهت گسترش عدالت 

با  کشوردر  یاقتصادرشد مناسب مجدد بر مقوله اشتغال،  یدتأکضمن  ها یاستس ینا
 یدنرس یتغابا آموزش، بهداشت و اشتغال  یا توسعهاهداف  یانم یهماهنگارتقاء و  بر یدتأک
 (91)برنامه پنجم، یانپاباال در  یانسان با توسعه یکشورها سطح  به یانسانتوسعه  شاخص  به

جهت  رو یشپ های یاستسمورد انتظار قرار گرفته و ازجمله  که است یامور یگرداز جمله 
از  یبرخ یدارا ینهمچن ها یاستس ینااست.  شناخته شده کشورو اجرا در  یقانونگذار

مشروع و  های یآزاداز  یتحماافراد جامعه و  یانسان کرامتدر جهت ارتقاء  احکام
خود قابل توجه بوده و با توجه  یجادر  که (99)است ملت یاساساز حقوق  یانتص
 مذکور احکامامور را براساس  ینا توان یم، ینهزم ینادر  یستهشا کار یها مؤلفهاز  یبرخ به

 مورد توجه قرار داد.

 اشتغال یکل های یاستس .5ـ2ـ2
موضوعات و  ینتر مهماز  یکیو اشتغال  کار مسئله بهگذشت، توجه  کههمانگونه 

 خواهد بود. یداخل یدتولو رونق  یاقتصادمحصول آن رشد  کهاست  دولت یفوظا
راهبرد  یینتب یراستاموضوع و در  ینا یتاهمبا توجه به  که ییها رنامهباز  یکی

گانه  سیزدههای  سیاست»، است کننده یینتع ینهزم ینادر  یکل های یاستس یمتنظمشخص و 
ابالغ شد تا  ها دستگاه به یرهبرمقام معظم  یسواز  13/5/1931در کهاست  «لی اشتغالک

 ینتدوبا  تاقرار گرفته  ربط یذ ینهادها یاراختدر  ،انداز چشمو  هدف یک به عنوان
 یبرا ،ملموس در اقتصاد و جامعه یاتیعملبرنامه  یمترس بهآن،  یجزئو  یکل یها شاخص

 بپردازند. ،و توسعه اشتغال یجادا
آموزش نیروی انسانی متخصص، : »دارد یماشعار  ینهزم ینادر  ها یاستس ینا« 1»بند 
ارآفرینی با ک)فعلی و آتی( و ارتقاء توان  ارکیازهای بازار ارآمد متناسب با نکماهر و 

عالی( و  ای و آموزش وحرفه وپرورش، آموزش فنی )آموزش شورکمسؤولیت نظام آموزشی 
 «.های اقتصادی جهت استفاده از ظرفیت آنها اری بنگاهکردن آموزش و مهارت و جلب همک توأم

ید بر کهای شغلی پایدار با تأ رصتایجاد ف»، به ها یاستس ینااز  یگریددر بخش 
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توجه بیشتر در پرداخت » یزنو  (95)...«بنیان و استفاده از توسعه فناوری و اقتصاد دانش
های خصوصی و  گذاری، تولید و اشتغال مولد در بخش حمایت از سرمایه ها به یارانه

 است. شدهاشاره  (94)«تعاونی
های آنان درجهت  افزایش توانمندیاران برای کهای مؤثر از بی برقراری حمایت»

های باالتر از  اری استانکاهش نرخ بیک توجه ویژه به»و  (96)«دسترسی آنها به اشتغال پایدار
از  یاجتماع های یتحماجهت  که است یگریداز جمله موضوعات  (93)،«شورکمتوسط 

اشتغال  بر سر مانع ینتر بزرگ به عنوانآن،  یلتقل یاو  یکاریب کردن کن یشهرو  یکارانب
 ، قابل توجه است.رو ینااز  کهقرار گرفته  مذکور های یاستس یدتأکمولد، مورد 

 گیری یجهنت
 از یتحما هدف با و کار الملل ینب عرصه در یدجد یموضوع به عنوان ،یستهشا کار

 یتعضوضمن  ییسو از یزن یرانا یاسالم یجمهور. است شده مطرح کارگر یانسان کرامت

 یسو از و گردد ملحق مذکور سازمان یها نامه مقاوله به است موظف کار المللی ینب سازمان در
از  یکی به عنوان یانسان یواالو ارزش  کرامتبر  یدتأکو  یاسالم یتماه به توجه با یگرد
به  یرانا یاسالم یجمهور یاساسقانون  کهداشت  یانب توان یمنظام،  ینا ارکانو  ها یهپا

و  یانسان کرامت یدتأکمتعدد در  یاصول یدارا کشوردر  یحقوقد سن ینباالتر عنوان
در فصل  مذکور یها مؤلفه یلتحل. هاست آنتحقق  یدرپ یزن یستهشا کار کهاست  ییها مؤلفه

 یها مؤلفهدولت به تحقق  یفتکل ینهمچنو فصل حقوق ملت،  یکلمربوط به اصول 
 کار مقوله بهدارد. توجه  یاساسر موضوع از منظر قانونگذا ینا یتاهم، نشان از مذکور

و حدود  یاساساز قانون  یجزئ به عنواننظام  یکل های یاستسآن در  یها مؤلفهو  یستهشا
و  یکلو خطوط  یرانا یاسالم یجمهورمهم در  ینا یتاهم، خود نشانگر یزنمقرر در آن 

سلسله مراتب به اصل  یتعنارابطه با  ینادر  یگرد نکتهاست.  کشوردر  کالن های یاستس
 یکل های یاستسو  یاساسقانون  یبرتربا توجه به  که استحقوق آن  یهنجارهاقواعد و 

و پس  یقانونگذارمطمح نظر و سرلوحه امر  یدبا مذکور، امور کشور یحقوقنظام در نظام 
 یجهنت توان یم ینبنابراداشته باشد.  یرتیمغا ها آنبا  یدنباقرار گرفته و  کشوردر  ییاجرااز آن 

 شده است. یمتجل یمطلوب نحو به مذکوردر اسناد  یستهشا کار کهگرفت 
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 ها ادداشتی
1- Decent Work 

2- Fundamental Princilples and Rights at Work. 

 (.1343)مصوب 114( و 1391)مصوب 13شماره  یها نامه مقاولهـ 3

 (.1353)مصوب 33( و 1353)مصوب 33شماره  یها نامه مقاولهـ 4

 .اند اشاره(، قابل 1343)مصوب 111( و 1341)مصوب 111شماره  های نامه مقاوله زمینه ایندر ـ 5

 (.1333)مصوب 131( و 1339)مصوب 193شماره  یها نامه مقاوله ینهزم ینادر ـ 6

7- Productive Employment 

8- Social Protection 

9- Social Dialogue 

به است، توجه  گرفته در نظر یانسان کرامت یبرا یاساسقانون  که یگاهیجا ییدتأدر ـ 01
خصوص  ینااست. در  یتاهمحائز  یاساسقانون  یینها یبررسمجلس  مذاکرات مشروح

رامت و ارزش واالی انسان و کپایه دیگر این نظام، : »دارد یم یانب مذکورمجلس  رئیس یبنا
نسان خالصه موجودات و ه در جمهوری اسالمی، اکپرورش گوهر الهی نهفته در اوست؛ چرا

ه کامل عالم طبیعت است و پرورش گوهر الهی نهفته در او چیزی است کاشرف موجودات مت
بینی اسالمیست. آزادی  رامت و ارزش انسان، جزء جهانکشاند. مسأله ک امل میکرا بسوی ت انسان 

ولیت انسان در این و اختیار انسان در ساختن سرنوشت خود نیز، پایه است. بنابراین مقصود از مسئ
ه برپایه کهای قانونی،  ه اوالً، انسان مسئول ساختن خویش است و در همه نظامکفراز، آن است 

 مذاکرات)صورت مشروح  «ننده دارد..ک رد، اثر تعیینکقانون اساسی، در آینده وضع خواهیم 
 (.119: 1، ج1965...، یینها یبررسمجلس 

 .یاساساصل سوم قانون « 3»بند ـ 00

 .یاساساصل سوم قانون « 11»بند ـ 01

 .یاساساصل سوم قانون « 3»بند ـ 03
از  یک یچه که، کند یممردم اعالم  به عامهبا صراحت و خطاب  ینهزم ینادر  یمکرقرآن ـ 04

 که یزیچافراد نبوده و تنها آن  یبرترو  یازامتباعث  یرهغو  یلهقبو  یفهطاو  یتجنسامور ازجمله 
 است. یدرستکاراست، تقوا و  یازتامو  یبرتر مالک

مگر در  ، است  مصون  از تعرض  اشخاص  و شغل  ، مسکن ، حقوق ، مال ، جان حیثیت»ـ 05
 «.تجویز کند  قانون  که  مواردی

 تواند بعنوان  نمی  و هیچکس  است  خویش  و کار مشروع  کسب  حاصل  مالک  هرکس»ـ 06
 «.کند  سلب  و کار را از دیگری  کسب  مکانا ،و کار خود  کسب  به  نسبت  مالکیت
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ه کسمتی برویم  خواهیم به ما می: »دارد یم یانببند  ینا یهتوجدر  مذکورمجلس  رئیس یبناـ 01
ار برای او فراهم شود و کانات کارگر نه مورد استثمار فرد قرارگیرد، نه دولت. اگر امکبا این اصل، 
اداره ) «یا دولتی نبود، این هدف تأمین خواهد شد. ارفرمای بزرگ شخصیکبدست  زمام امورش 

 (.1563: 9، ج1965، کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسالمی

ه کعواملی : »کند یمخصوص اشاره  ینادر  یاساسقانون  یینها یبررسمجلس  رئیس یبناـ 01
ار و کل کاست، گاهی ش ارکتواند مانع چنین فرصتی برای خودسازی فرد باشد، گاهی زیادیِ  می

اداره کل امور فرهنگی و «)ه استرو به هرسه عامل اشاره شد ار است؛ از اینکگاهی محتوای 
 (.1531: 9، ج1965، روابط عمومی مجلس شورای اسالمی

آذرماه  15. دراند پرداخته یمنظام  های یاستس یانبه بمختلف  یها برههدر  یشاناـ 01
 کشور ییقضانظام  شدن یاسالملزوم  در خصوصخود را  یا ادههشت مفرمان  یشانا، 1961سال

های  سیاست»تحت عنوان  1963مهرماه 11، درهایی یاستس ینچننمونه بارز  ینهمچن، کردندصادر 
، یدزنجانیعم) است یدهگردصادر  یشانا یسواز « شورکلی نظام اسالمی در دوران بازسازی ک

1933 :146.) 

، یرانا یاسالم یجمهور یاساسقانون  یبازنگر یشورا تمذاکرا: صورت مشروح کنـ 11
، جلسات 9و ج 1، ج1963: جا یب، یاسالم یشورامجلس  یعمومو روابط  یفرهنگامور  کلاداره 

 .وسوم یسهفدهم و 

  تواند قانون  می  اساسی  در حدود مقرر در قانون  مسائل  در عموم  اسالمی  شورای  مجلس»ـ 10
 «.وضع کند

 نگ: مذکور های یاستسبه  یدسترسشاهده و جهت مـ 11
http://maslahat.ir/DocLib2/Approved/Policies/Offered/General/Policies.aspx 

مطرح « افق آینده ایران اسالمی»مصلحت نظام، مسئله  یصتشخدر مجمع  1933در سال ـ 13
 ینااساس  ینبراد. برخوردار گرد یشتریبنظام از انسجام  یکل های یاستسشد تا براساس آن، 

از  یاصالحاتپس از  کهخود قرارداد  یکاررا در برنامه  انداز چشمسند  نام  به یسند ینتدونهاد، 
 ابالغ شد گانه سه یقواو به  ییدتأ، 16/3/1931 یختاردر  یرهبرمقام معظم  یسو

 :ینشان بهمصلحت نظام،  یصتشخمجمع  یرسم یتسانقل از  )به
ttp://maslahat.ir/DocLib2/Approved Policies/Offered General Policies.aspx). 

 یجمهور یفرهنگو  یاجتماع، یاقتصادتوسعه برنامه سوم  یکل های یاستس« 13»بند ـ 14
 .1/9/1933 یابالغ، یرانا یاسالم

 یجمهور یفرهنگو  یاجتماع، یاقتصادتوسعه برنامه چهارم  یکل های یاستس«19»بند ـ 15
 .11/3/1931یبالغا، یرانا یاسالم
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 «.13»همان، بند ـ 16

 «.51»همان، بند ـ 11

 «.95»همان، بند ـ 11

 «.19»همان، بند ـ 11

 «.15»همان، بند ـ 31

 «.94»و « 95» یبندهاهمان، ـ 30

 «.91»همان، بند ـ 31

 .توسعهبرنامه پنجم  یکل های یاستس یاسیسامور فصل ـ 33

 .13/5/1931 یغابالاشتغال،  یکل های یاستس« 9»بند ـ 34

 «.5»همان، بند ـ 35

 «.11»همان، بند ـ 36

 «.11»همان، بند ـ 31
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 منابع و مآخذ

 و عربی یفارس الف(

، رساله دکتری، (، تحلیل کار شایسته در جمهوری اسالمی ایران6831ابدی، سعیدرضا )
 تهران: دانشگاه شهید بهشتی)ره(.

صورت مشروح (، 6811ی اسالمی )اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورا
مجلس  تهران: ،مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

 شورای اسالمی، چاپ اول.

 .3جا: مرکز المعلومات االسالمیه، ج ، بیصحیح مسلمتا(،  حجاج )بی بن النیسابوری، مسلم

 نشر میزان.، تهران: حقوق تأمین اجتماعی(، 6831استوارسنگری، کورش )

 اجتماعی. ، تهران: مؤسسه کار و تأمینحقوق بنیادین کار(، 6836سپهری، محمدرضا )

 اجتماعی. ، تهران: مؤسسه کار و تأمین(، کار شایسته6831سپهری، محمدرضا )

 ، تهران: نشر میزان.حقوق اساسی(، 6811طباطبایی مؤتمنی، منوچهر )

، تهران: مؤسسه کار و تأمین المللی کار نتحول حقوق بی(، 6836اهلل ) عراقی، سیدعزت
 اجتماعی.

، تهران: مجمع علمی و فرهنگی کلیات حقوق اساسی ایران(، 6831عمیدزنجانی، عباسعلی )
 مجد، چاپ سوم.

 ، تهران: نشر میزان، چاپ اول.حقوق اساسی و نهادهای سیاسی(، 6838قاضی، ابوالفضل )

 .608هران: انتشارات کتابچی، ج، تبحاراألنوار(. 6818مجلسی، محمدباقر )

 .13، شماره مجله کار و جامعه، گفتگوی اجتماعی ـ فرآیندها، پیامدها(، 6838محدث، جواد )

، تهران: دفتر نشر و فرهنگ گفتارهایی درباره حقوق کار(، 6811اهلل ) موسوی، سیدفضل
 اسالمی.

، تهران: ری اسالمی ایراندادرسی اساسی در جمهوتا(،  زاده، ابراهیم و همکاران )بی موسی
 جمهوری. و تنقیح قوانین و مقررات ریاست معاونت پژوهش، تدوین 

چاپ  ، تهران: دادگستر،مختصر حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران(، 6831مهرپور، حسین )
 اول.
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، قم: انتشارات روایت قانونگذار  مبانی و مستندات قانون اساسی به(، 6831ورعی، سیدجواد )
 خبرگان رهبری. انه مجلسدبیرخ

 .1، تهران: نشر میزان، جحقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران(، 6831هاشمی، سیدمحمد )

 ، تهران: نشر میزان، چاپ اول.های اساسی حقوق بشر و آزادی(، 6831هاشمی، سیدمحمد )

 .613ه ، شمارمجله کار و جامعه(، کار شایسته و نماگرهای آن در ایران، 6833هرندی، فاطمه )
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